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Reativo ou proativo: 
quem é você no 

mercado de trabalho?

Com a recessão 

econômica enfrentada 

pelo país, as equipes 

têm se tornado cada 

vez mais enxutas e, 

consequentemente, 

as organizações têm 

buscado profi ssionais 

ainda mais produtivos

Dentro desse contexto, 
a proatividade se tor-
nou um critério bas-

tante relevante durante as 
seleções. Mas, como saber se 
você atende esse requisito? 
É simples. Em geral, existem 
dois perfi s comportamentais 
proeminentes entre os traba-
lhadores brasileiros: o reativo 
e o proativo. 

Profi ssionais que se encai-
xam na primeira categoria são 
aqueles que fazem exatamente 
as atividades que lhe são pe-
didas e sentem-se valorizados 
por isso. Os reativos chegam 
no horário, cumprem prazos 
e executam suas funções com 
efi ciência e qualidade. 

Já os proativos são reco-
nhecidos por fazerem além 
do esperado. São pessoas 
que procuram informações 
e oportunidades para fazer 
acontecer. Possuem a capaci-
dade de lidar com riscos, erros 
e pressão a curto prazo, de 
visualizar realidades futuras, 
gerenciar de forma fl exível, 
inovar e liderar.

Não é difícil perceber porque 
esses profi ssionais têm sido 
os queridinhos das empresas. 

Eles são os grandes responsá-
veis por tornar a gestão do ne-
gócio mais segura e lucrativa. 
Contudo, é importante frisar 
que esse comportamento só é 
realmente valorizado quando 
o básico também é executado 
com efi ciência. Afi nal, do que 
adianta criar tanta expectativa 
se o feijão com arroz não for 
bem feito?

Além disso, toda essa proati-
vidade deve ser coerente com 
as metas e a visão da empresa. 
Caso contrário, pode provocar 
um grande desgaste para a 
organização. De um lado, o fun-
cionário se sentirá desmotiva-
do por estar sempre nadando, 
nadando e morrendo na praia 
e, por outro, o empregador 
não receberá os resultados que 
tanto almeja. 

Dessa forma, se ser reativo 
nos dias de hoje pode ser con-
siderado um problema, para 
superar as expectativas do 
seu chefe ou do seu cliente é 
preciso incluir um propósito à 
sua proatividade. Assim, todos 
saem ganhando, uma vez que 
a empresa poderá entregar 
resultados melhores e você 
terá ainda mais chances de 
crescer na sua carreira. 

Agora, que você já identifi -
cou qual o seu perfi l compor-
tamental, não perca tempo 
em aprimorar ou desenvolver 
novas habilidades. Comece a 
ser proativo agora mesmo!

(*) - Palestrante, consultor, é sócio-
fundador da Zorzal Consultores & 
Auditores Associados na área de 

gestão empresarial e da qualidade 
(www.zorzal.com.br).

Luciano Zorzal (*)

A - Caminhão Blindado
O Grupo Comando G8 lançou, em São Bernardo do Campo, o primeiro 
caminhão Mercedes-Benz automatizado blindado do Brasil. Com o in-
vestimento de R$ 600 mil, o modelo implementado do caminhão Atego 
3030, junta-se à frota de veículos da empresa, trazendo mais efi ciência e 
segurança nas operações de transportes de cargas valiosas. O caminhão 
possui uma cabine que acolhe até quatro tripulantes, leva blindagem 
nível III, o sufi ciente para proteger contra armas de grosso calibre como 
as do fuzil AR 15. No baú a proteção é a III-A, para suportar tiros de 
pistolas como as Magnum 44 e as submetralhadoras de 9 mm. Neste 
projeto, até o tanque de combustível está blindado. Saiba mais: (www.
comandog8.com.br). 

B - Ecologia e Bem-estar
Brasileiros que optarem por viajar depois do Carnaval encontram no 
Antumalal o destino ideal. O hotel-boutique, que fi ca a apenas dois km 
do centro de Pucón e possui vistas espetaculares do Parque e do Lago 
Villarrica, oferece aos viajantes do Brasil uma noite extra de hospeda-
gem e um jantar à la carte com uma garrafa de vinho da casa. Pucón é 
conhecida como a capital do turismo de aventura do Chile. Localizada 
no sul do país, próxima da fronteira com a Argentina e distante 785 
km da capital, Santiago, a cidade fi ca aos pés do imponente vulcão 
Villarrica. Os tours  podem ser feitos com veículos alugados do hotel, 
garantindo fl exibilidade e conveniência ao hóspede. Mais informações: 
(www.antumalal.com). 

C - Produtividade no Canavial
Levantamento feito pelo Instituto Agronômico, em uma área de 6,11 
milhões dos 9,5 milhões de hectares de cana do Centro-Sul do Brasil, 
apontou que a falta de investimento na renovação do canavial elevou a 
idade média das plantações para 3,6 anos. O estudo, realizado em 217 
usinas e destilarias, 66% da região Centro-Sul, também mostrou que a 
área que contempla os plantios novos com cana-de-açúcar alcançou, 
até meados de dezembro, 10,6% do total cultivado em 2016, podendo 
chegar a 12% até o fechamento do ano safra em março de 2017. Nesse 
contexto, a ferrugem alaranjada é uma das doenças que mais impacta 
na produtividade. Se não for corretamente controlada, ela pode causar 
perdas de até 50% em toneladas de cana por hectare. Mais informações: 
(www.agro.basf.com). 

D - Base Repelente
Ultimamente, o Brasil teve um grande salto nas vendas de repelentes 
devido às epidemias de dengue e zika vírus, provocadas pelo mosquito 
Aedes aegypti. Segundo uma análise feita pela consultoria Nielsen, 
o valor movimentado saltou de R$ 145,4 milhões, em 2014, para R$ 
217,4 milhões, em 2015, número considerado o maior da história para 
a categoria. Diante do aumento na procura por esse produto, a Beraca 
desenvolveu uma nova base repelente de insetos com ativo produzido 
a partir da andiroba. A solução natural exemplifi ca a busca da empresa 
por desenvolver produtos capazes de substituir ou reduzir o uso de 
ingredientes sintéticos. De origem amazônica, a andiroba é utilizada 
em produtos voltados aos cuidados com a pele. Mais informações em: 
(www.beraca.com).

E -  Vagas para PCD’s
A Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas Bahia e Pontofrio, 
está com vagas abertas para pessoas com defi ciência. São diversas opor-
tunidades para as posições de operador de caixa, estoquista, vendedor, 
auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, fi scal de prevenção de perdas, 
entre outras para todo o Brasil. São oferecidos salários compatíveis com 
o mercado, além de vale transporte, cesta básica, PLR, convênios médico 
e odontológico, além de descontos para colaborador nas compras feitas 
nas redes da companhia. Para se candidatar, os interessados devem se 
cadastrar no site (www.viavarejo.com.br/rh), clicar em ‘Oportunidade 
de Vagas’, na sequência em ‘Veja Vagas’ e digitar ‘PCD’ no campo de 
Palavra Chave. 

F - Cannoli de Valastro
O famoso confeiteiro Buddy Valastro, conhecido como Cake Boss, acaba 
de inaugurar sua primeira loja no Brasil, por enquanto no esquema de 
soft opening, no número 2182 da Rua Bela Cintra, no refi nado bairro dos 
Jardins.  Algumas das guloseimas que já podem ser degustadas pelos 
clientes incluem os famosos cannoli de Valastro e o lobster tail, doce de 
massa folhada recheado com creme, considerado uma marca registrada 
de Buddy. Cake Boss deverá desembarcar na capital paulista em janeiro 
para a inauguração ofi cial – lembrando que esta unidade foi a primeira 
aberta fora dos Estados Unidos.

G - Escola do Auditório
A Escola do Auditório abriu as inscrições para vagas remanescentes em 
diversos cursos de instrumento e de canto. São 25 vagas, todas de nível 
básico, que admitem alunos de 14 a 16 anos, estudantes da rede pública 
de ensino e residente no município de São Paulo. As vagas disponíveis 
são: duas de percussão popular/erudita; três para trompete; quatro para 
clarinete; quatro para canto masculino e duas para feminino; duas para 
acordeom; duas para bandolim e duas para; e quatro para violão. Outras 
informações e inscrições, acesse: (https://itaucultural.formstack.com/
forms/escola_auditorio_ibirapuera_2016_dezembro).

H - Verão em Química
A 37ª edição da Escola de Verão (EVQ) em Química da UFSCar acontece 
de 13 a 17 de fevereiro. Inscrições podem ser feitas até 20 de dezembro. 
Com o tema “Química e Saúde”, a EVQ abordará avanços em pesquisas em 
química que contribuem para a melhora da saúde da população, tal como 
desenvolvimento de sensores para diagnósticos e desenvolvimento de fár-
macos. O evento reunirá estudantes de graduação e de pós-graduação em 
minicursos, palestras, mesas-redondas e workshop. Estes serão “Estado da 
arte de química inorgânica na saúde” e “O futuro da pesquisa química voltada 
a aplicações na saúde”. Mais informações: (www.evqufscar.com.br). 

I - Edição 2017 do Dakar
A FPT Industrial, uma das maiores produtoras de motores diesel do 
mundo, é a patrocinadora técnica dos veículos da Equipe IVECO Petronas 
de Rooy, que participará da edição 2017 do Dakar com três caminhões. A 
tecnologia da FPT, empresa de powertrain da CNH Industrial, emprestará 
a potência dos motores Cursor 13 para os caminhões Iveco Powerstar 4x4 
e dois Iveco Trakker. Os motores foram especialmente desenvolvidos para 
que os caminhões alcancem até 900 cavalos de potência, enfrentando 

milhares de quilômetros em terrenos irregulares. A 39ª edição do rali 
mais famoso do mundo começa no dia 2 de janeiro em Assunção. A rota 
atravessa Paraguai, Bolívia e Argentina, cobrindo mais de 9 mil km. O 
término será em Buenos Aires no dia 14 de janeiro.

J - Estágio em Direito
O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados prorrogou as inscrições 
para o Programa de Estágio 2017, que agora vai até o próximo dia 21. 
Os candidatos devem cursar Direito, do 5º ao 8º semestres, falar inglês 
fl uentemente e ter disponibilidade para atuar em São Paulo e Rio. Os 
selecionados atuarão a partir de janeiro junto a advogados associados e 
sócios de um dos principais escritórios do país em 18 práticas do Direito 
Empresarial. O programa tem duração de dois anos e carga de seis horas 
por dia. O processo seletivo inclui testes e entrevistas. Currículos podem 
ser enviados para (trabalhe.conosco@souzacescon.com.br).

K - Calçados e Couros 
A Couromoda, maior feira de calçados e artigos de couro da América 
Latina, abre ofi cialmente o calendário nacional de eventos no país. Em 
sua 44ª edição, que acontece entre os dias 15 e 18 de janeiro, no Expo 
Center Norte, reúne os mais importantes players do mercado calçadista, 
para promover um encontro de negócios estratégicos e lançar as principais 
tendências de moda da área. O evento reune mais de 1000 novas coleções 
das principais marcas do setor, além de gerar oportunidade para marcas 
estreantes com design autoral e também para médias e pequenas empresas. 
O objetivo é que os milhares de lojistas e importadores que visitam a feira 
possam conferir o que estará em evidência na moda durante todo o ano 
nos segmentos feminino, masculino e infantil (www.couromoda.com).

L - Curso Livre a Distância
Os cursos livres a distância são voltados para formação inicial, ou 
atualização e garantem oportunidade de desenvolvimento contínuo. 
Alguns deles, são oferecidos por meio do projeto WebTV, por meio de 
videoaulas descontraídas que facilitam e estimulam o aprendizado. Um 
desses cursos que faz parte do portfólio Senac EAD, por exemplo, é o 
Preparo de Drinques e Coquetéis. Nele, o aluno aprende sobre coquetéis 
clássicos e contemporâneos, coquetéis criativos, coquetéis sem álcool 
e coquetéis exóticos. Além de dicas para encantar com seus drinques, 
aprende-se a classifi cá-los e a fi nalidade de cada um, ou seja, o momento 
indicado para servi-los. Para se inscrever ou conferir lista completa de 
cursos, acesse  (www.ead.senac.br/cursos-livres). 

M - Pesquisa Max Planck
As Escolas Internacionais de Pesquisa Max Planck abriram inscrições para 
as áreas de Biologia e Medicina; Física, Química e Tecnologia; e Humanidade 
e Ciências Sociais. A seção de Biologia e Medicina engloba 10 programas. O 
programa de “Neurociência Cognitiva e de Sistemas” abrange o mestrado, 
com submissão até o dia 15 de janeiro de 2017, e o doutorado, que recebe 
inscrições durante todo o ano. Para mais informações acesse: (http://www.
neuroschool-tuebingen.de/). A relação de todas as Escolas Internacionais 
de Pesquisa Max Planck está disponível no endereço (https://drive.google.
com/fi le/d/0B0xFil6JZSh1cklxU0VKUjNGUDA/view).

N - Hiperparatireoidismo 
Os pacientes com Hiperparatireoidismo secundário, oriundo de doença renal 
crônica, terão, a partir do próximo ano, mais dois medicamentos disponíveis 
no SUS. Os medicamentos Paracalcitol e o Cinacalcete, que foram incor-
porados pelo Ministério da Saúde, são recomendados para os portadores 
dessa doença, submetidos à diálise e aos reincidentes ao tratamento con-
vencional. Os novos insumos serão um importante instrumento na melhora 
de qualidade de vida desses pacientes. Os dois medicamentos mostraram 
uma redução de 50% nos níveis de PTH – hormônios, que controlam os 
níveis de cálcio, vitamina D e fósforo no sangue e nos ossos. 
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Após anuncio do ‘pacote’, Ibovespa operou em alta 
O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, opera em alta um dia após 

o governo anunciar uma série de medidas  para estimular a economia. Às 
12h11, de sexta-feira (16), o índice registrava elevação de 0,58%. O dólar 
no mesmo horário permanecia estável com leve variação de 0,06%, cotado 
a R$ 3,37, sem intervenções do Banco Central no mercado cambial. Na 
quinta-feira (15), o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, defenderam iniciativas microeconômicas para estimular a 
criação de empregos, melhorar o ambiente de negócios para empresários 
e aumentar as condições de crédito  dos brasileiros. Ao divulgar as ações, 
Temer ressaltou que o crescimento, a produtividade e a desburocratização 
serão importantes para a “pacifi cação do país” (ABr).

No mês, as vendas do 
Brasil à região somaram 
US$ 935 milhões, com 

destaque para os embarques 
de açúcar, minério de ferro, 
automóveis, tubos de ferro e 
aço, e carne fresca. No acu-
mulado de janeiro a novembro, 
as exportações brasileiras ao 
mundo árabe somaram US$ 
10,3 bilhões.

Foram registrados aumentos 
de venda signifi cativa também 
para o Líbano, Omã, Iraque, 
Bahrein, Djibuti e Líbia. Para 
o secretário-geral da CCAB, 
Michel Alaby, “com o aumento 
do preço do petróleo, a tendên-
cia é que os países da região 
tenham mais divisas para gastar 
com importações”. As cotações 
da commodity começaram a 
subir a partir de 30 de novem-
bro, quando a Opep ratifi cou o 
chamado Acordo de Argel, que 

No acumulado de janeiro a novembro, as exportações brasileiras ao mundo

árabe somaram US$ 10,3 bilhões.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) 
subiu de 0,15% para 0,17%, na 
segunda prévia de dezembro, 
puxado pelo grupo alimenta-
ção. Na média, os itens ali-
mentícios fi caram 0,17% mais 
caros ante uma alta de 0,09%, 
segundo o levantamento feito 
pelo Ibre/FGV. A pesquisa 
foi feita em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
Recife, Salvador, Brasília e 
Porto Alegre. Além do gru-
po alimentação onde houve 
correção principalmente das 
frutas (e 2,48% para 3,967%), 
foi constatada elevação de 
preço em mais cinco classes 
de despesas.

Em vestuário, a taxa passou 
de -0,13% para 0,28%, com 
destaque para as roupas (de-
0,02% para 0,37%). No grupo 
despesas diversas, o índice 

Milhares de clientes 
regularizaram dívidas 
pelo portal do BB

Mais de 300 mil clientes do 
Banco do Brasil regularizaram 
suas dívidas pelo portal da insti-
tuição fi nanceira, em todo o Brasil, 
desde 2014, num total de R$ 3,47 
bilhões. O ticket médio é de apro-
ximadamente R$ 7 mil para pessoa 
física e R$ 68 mil para empresas. 
Lançado em 2014 pelo Banco do 
Brasil para negociação de dívidas 
pela internet, a ferramenta facilita 
a vida de quem deseja renegociar 
seus débitos sem a necessidade de 
se deslocar até uma agência. 

Pelo site, é possível consultar o 
saldo devedor e o número de parcelas 
em atraso dessas operações – além 
do valor de tarifas pendentes. Ao 
fi nal da consulta, o cliente do BB 
pode selecionar uma opção e parce-
lamento para quitar sua dívida, que 
pode ser paga por boletos gerados 
no próprio portal. A ferramenta 
também avalia a possibilidade de 
concessão de abatimentos no valor 
das dívidas. Os pedidos são avaliados 
por um algoritmo que pondera, entre 
outros aspectos, a probabilidade de 
recuperação do crédito (ABr).
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Crescem as exportações do 
Brasil para os países árabes
Levantamento feito pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB) mostra que as exportações para 
os 22 países que integram a Liga Árabe tiveram uma alta de 10% em novembro em relação ao mesmo 
período de 2015

prevê redução de 1,2 milhão de 
barris diários na produção dos 
membros do grupo em 2017. 

Os embarques de açúcar 
aumentaram para vários países, 
como Emirados, Argélia, Arábia 
Saudita, Egito, Djibuti, Iraque, 
Líbano e Marrocos. As vendas 

de automóveis foram quase que 
exclusivamente para a Arábia 
Saudita. As exportações de 
minério avançaram principal-
mente para o Bahrein, Omã, 
Líbia e Egito, e as de tubos para 
a Arábia Saudita e Emirados. 
Estes dois países compraram 

mais carne fresca também, 
assim como o Líbano. 

Destaque ainda para o avanço 
das vendas de farelo de soja para 
a Arábia Saudita e Iêmen, de 
gado vivo para Líbano e Egito 
e de fi os de cobre para o Catar 
(CCAB).

FGV indica leve alta na infl ação
em 7 capitais

saíram de uma baixa média de 
0,04% para uma alta de 0,06% 
sob o efeito de um ajuste na 
área de telefonia fi xa e internet 
(de -1,17% para -0,33%).

Em saúde e cuidados pesso-
ais, a taxa aumentou de 0,54% 
para 0,61%. Neste caso o que 
mais pesou foram os artigos de 
higiene e cuidado pessoal (de 
0,54% para 0,77%). Em com-
pensação, o grupo habitação 
acusou queda mais expressiva 
do que o registrado na última 
apuração ao passar de -0,24% 
para -0,48%, refl etindo a tarifa 
de eletricidade residencial (de 
-2,42% para -4,21%).  Já em 
transportes, a taxa fi cou está-
vel em 0,30%. Neste grupo, ao 
mesmo tempo em que a tarifa 
de táxi subiu (de 2,08% para 
4,46%), o preço do etanol 
desacelerou (de 2,56% para 
1,59%) (ABr).

apresentou forte acréscimo 
em relação ao último levanta-
mento (de,38% para 0,78%) e 
o que mais infl uenciou essa alta 
foram os cigarros (de 0,76% 
para 1,67%). Em educação, 
leitura e recreação foi verifi cada 
elevação de 1,06% ante 0,86%, 
motivada, em especial, pelo re-
ajuste de preços da tarifa aérea 
(de 21,46% para 27,05%). No 
grupo comunicação, os preços 


